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REGULAMENTUL	CONCURSULUI	DE	ESEURI	AVAND	TEMA	

“PROTEJAREA	CONTINUTULUI	POSTAT	IN	ONLINE	DIN	PERSPECTIVA	

DREPTULUI	PROPRIETATII	INTELECTUALE”	

	

SCA	POPOVICI	NITU	STOICA	&	ASOCIATII	[cu	sediul	in	Bucuresti,	Calea	Dorobantilor	nr.	239,	
etaj	6,	Sector	1,	cod	de	inregistrare	fiscala	15168518	–	“PNSA”	sau	“Organizatorul”]	organizeaza	
in	perioada	06-29	aprilie	2022	prima	editie	a	concursului	de	eseuri	pe	subiecte	de	proprietate	
intelectuala,	 avand	 tema	 “PROTEJAREA	 CONTINUTULUI	 POSTAT	 IN	 ONLINE	 DIN	
PERSPECTIVA	DREPTULUI	PROPRIETATII	INTELECTUALE”	(“Concursul”).	

I. PARTICIPANTI	

1.1. Sunt	eligibili	pentru	a	participa	la	Concurs	toti	studentii	Facultatilor	de	Drept	din	Romania,	
indiferent	de	anul	de	studiu	(„Participantii”).	

1.2. Fiecare	Participant	poate	inscrie	la	Concurs	o	singura	lucrare.	Nu	vor	fi	luate	in	considerare	
(i)	 lucrarile	 transmise	 de	 echipe	 formate	 din	 mai	 multi	 Participanti	 sau	 (ii)	 lucrarile	
subsecvente	transmise	de	acelasi	Participant.	

1.3. Participantii	isi	asuma	intreaga	raspundere	pentru	lucrarile	transmise,	garantand	ca	nu	sunt	
incalcate	 drepturile	 de	 proprietate	 intelectuala	 ale	 niciunei	 persoane	 si	 ca	 lucrarea	 le	
apartine.	

II. PERIOADA	DE	DESFASURARE	A	CONCURSULUI	

2.1. Concursul	se	va	desfasura	in	perioada	06-29	aprilie	2022,	dupa	cum	urmeaza:	

ü Termenul	 limita	 de	 transmitere	 a	 lucrarilor:	 26	 aprilie	 2022,	 ora	 23:59	 („Termenul	
Limita”).	

ü Anuntarea	castigatorilor:	29	aprilie	2022.	

2.2. Lucrarile	transmise	dupa	Termenul	Limita	nu	vor	fi	luate	in	considerare.	

2.3. Anuntarea	castigatorilor	se	va	face	pe	data	de	29	aprilie	2022,	pe	site-ul	PNSA.	
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III. PROCEDURA	DE	INSCRIERE	

3.1. Lucrarile	vor	fi	transmise	de	catre	Participanti	prin	email	la	adresa:	ioana.avram@pnsa.ro.	

3.2. Email-ul	transmis	va	include	si	urmatoarele	informatii/	documente:	

ü Numele	si	prenumele	Participantului;	

ü Facultatea	in	cadrul	careia	acesta	isi	desfasoara	studiile,	precum	si	anul	de	studiu;	

ü Date	de	contact	(email	si	numar	de	telefon);	

ü Copie	a	carnetului	de	student/	alt	act	care	sa	ateste	indeplinirea	conditiei	mentionate	la	
punctul	1.1.	

IV. REDACTAREA	LUCRARILOR	

4.1. Lucrarile	transmise	de	Participanti	vor	respecta	urmatoarele	cerinte	de	redactare:	

ü Vor	fi	redactate	in	limba	romana;	

ü Se	vor	incadra	in	maxim	5	pagini;	

ü Va	fi	folosit	font	„Cambria”	11;	

ü Spatiere:	before	-	0	pt/	after	-	6	pt/	line	spacing	-	multiple	1.2;	

ü Vor	fi	transmise	in	format	pdf.	

4.2. Participantii	 pot	 alege	 orice	 sub-tema,	 pornind	 de	 la	 tema	 Concursului	 „PROTEJAREA	
CONTINUTULUI	 POSTAT	 IN	 ONLINE	 DIN	 PERSPECTIVA	 DREPTULUI	 PROPRIETATII	
INTELECTUALE”.	 Participantii	 sunt	 incurajati	 sa	 (i)	 identifice	 cadrul	 legal	 aplicabil,	 (ii)	
jurisprudenta	relevanta,	precum	si	sa	isi	expuna	(iii)	viziunea	proprie	asupra	sub-temei	alese	
si	(iv)	propuneri	de	lege	ferenda.	

4.3. La	evaluarea	lucrarilor	vor	fi	avute	in	vedere	originalitatea,	structura,	cursivitatea	relatarii.	

4.4. Prin	transmiterea	lucrarilor,	Participantii	cedeaza	cu	titlu	gratuit	Organizatorului	drepturile	
patrimoniale	 de	 autor	 asupra	 lucrarilor,	 fiind	 de	 acord	 cu	 publicarea	 acestora,	 fara	 nicio	
remunerare,	in	cazul	in	care	Organizatorul	decide	sa	le	aduca	la	cunostinta	publicului.	
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V. PREMII	

5.1. Premiile	acordate	sunt	urmatoarele:	

LOCUL	I:	 400	EURO	

LOCUL	II:	 300	EURO	

LOCUL	III:	 200	EURO	

5.2. Pe	langa	acestea,	vor	fi	acordate	si	stagii	de	practica	in	cadrul	PNSA,	dupa	cum	Organizatorul	
va	 considera	 de	 cuviinta,	 precum	 si	 orice	 alte	 premii	 care	 vor	 fi	 comunicate	 ulterior	
Participantilor	si	vor	fi	facute	publice,	odata	cu	anuntarea	castigatorilor.	

VI. PRELUCRAREA	DATELOR	CU	CARACTER	PERSONAL	

6.1. Prin	 transmiterea	 lucrarilor,	 Participantii	 isi	 exprima	acordul	 cu	privire	 la	prelucrarea	de	
catre	Organizator	a	datelor	cu	caracter	personal,	pentru	scopurile	si	in	conditiile	detaliate	in	
nota	 de	 informare	 privind	 prelucrarea	 datelor	 cu	 caracter	 personal	 anexata	 prezentului	
Regulament.	

VII. DISPOZITII	FINALE	

7.1. Prin	 transmiterea	 lucrarilor,	 Participantii	 accepta	 expres	 si	 fara	 rezerve	 prevederile	
prezentului	Regulament.	

7.2. Organizatorul	isi	rezerva	dreptul	de	a	modifica	orice	prevedere	a	prezentului	Regulament,	cu	
informarea	prealabila	si	transparenta	a	Participantilor.	Orice	modificare	a	Regulamentului	va	
intra	 in	 vigoare	 la	 momentul	 publicarii,	 Participantii	 avand	 dreptul	 de	 a	 se	 retrage	 din	
Concurs	in	cazul	in	care	nu	sunt	de	acord	cu	modificarile	aduse	Regulamentului.	
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ANEXA	LA	REGULAMENTUL	CONCURSULUI	DE	ESEURI	

Informare	privind	prelucrarea	datelor	cu	caracter	personal	

Vă	rugăm	să	parcurgeţi	cu	atenţie	conţinutul	prezentei	note	de	 informare,	pentru	a	afla	 toate	
detaliile	despre	modul	în	care	colectăm,	stocăm,	utilizăm	și	dezvăluim	informațiile	dvs.	personale	
in	contexul	organizarii	concursului	de	eseuri	cu	tema	„PROTEJAREA	CONTINUTULUI	POSTAT	
IN	ONLINE	DIN	PERSPECTIVA	DREPTULUI	PROPRIETATII	 INTELECTUALE”	(“Concursul”).	
Confidențialitatea	 datelor	 dvs.	 este	 foarte	 importantă	 pentru	 noi	 şi	 facem	 tot	 posibilul	 să	 ne	
asigurăm	că	respectăm	dispozițiile	Regulamentului	(UE)	nr.	679/2016	(Regulamentul	General	de	
Protecție	a	Datelor	sau	„RGPD”)	şi	orice	alte	dispoziţii	legale	aplicabile.	

Operatorul	de	date	este	S.C.A.	Popovici	Nitu	Stoica	&	Asociatii,	cu	sediul	in	Bucuresti,	Sector	1,	
Calea	Dorobanţi	nr.	239,	et.	6,	cod	postal	010567,	cod	de	inregistrare	fiscala	15168518,	tel.	021	
317	79	19,	fax	021	317	85	00	(“PNSA”).	

Categorii	de	date	prelucrate,	scopul	si	temeiul	legitim	al	prelucrarii	

(1) PNSA	va	prelucra	datele	cu	caracter	personal	comunicate	de	Participanti	cu	ocazia	
inscrierii	in	Concurs,	asa	cum	acestea	sunt	listate	la	pct.	3.2	din	Regulamentul	Concursului	(nume,	
prenume,	Facultatea	in	cadrul	careia	Participantul	isi	desfasoara	studiile,	date	de	contact	–	e-mail	
si	numar	de	telefon,	datele	inscrise	pe	carnetul	de	student/	actul	care	atesta	indeplinirea	conditiei	
mentionate	 la	pct.	 1.1	din	Regulament)	pentru	 (i)	 inscrierea	 si	 identificarea	Participantilor	 la	
Concurs,	(iii)	verificarea	eligibilitatii	Participantilor,	conform	criteriilor	prevazute	la	pct.	1.1	din	
Regulament,	 (iii)	 derularea	 efectiva	 a	 Concursului,	 inclusiv	 comunicarea,	 daca	 este	 cazul,	 cu	
Participantii	 inscrisi	 in	 Concurs,	 (iv)	 desemnarea	 si	 anuntarea	 castigatorilor,	 (iv)	 acordarea	
premiilor.	

Participarea	 la	 Concurs	 este	 in	 totalitate	 voluntara.	 Cu	 toate	 acestea,	 furnizarea	 unor	 date	
incorecte	 sau	 incomplete	 va	 duce	 in	 mod	 automat	 la	 refuzul	 inregistrarii	 Participantului	 in	
Concurs	 sau	 la	 descalificarea	 acestuia.	 Prin	 transmiterea	 eseului	 potrivit	 Regulamentului	
Concursului	 va	 exprimati	 consimtamantul	 expres	 pentru	 participarea	 la	 Concurs	 si	 pentru	
prelucrarea	datelor	cu	caracter	personal	de	catre	PNSA	in	scopurile	anterior	mentionate.	Temeiul	
legitim	al	prelucrarii	datelor	cu	caracter	personal	de	catre	PNSA	este	consimtamantul	persoanei	
vizate,	potrivit	art.	6	alin.	(1)	lit.	a)	din	RGPD.	

(2) In	cazul	Participantilor	desemnati	castigatori,	vom	solicita	suplimentar	informatiile	
relevante	pentru	acordarea	premiilor	(date	de	identificare	si	datele	de	cont	bancar).	Comunicarea	
datelor	 suplimentare	 pentru	 colectarea	 premilor	 este	 in	 totalitate	 voluntara.	 In	 cazul	 in	 care	
Participantul	desemnat	castigator	nu	 furnizeaza	datele	necesare	sau	 furnizeaza	date	 incorecte	
sau	incomplete,		PNSA	nu	va	putea	acorda	premiile	Participantilor	desemnati	castigatori.	Temeiul	
legitim	al	prelucrarii	datelor	cu	caracter	personal	de	catre	PNSA	este	consimtamantul	persoanei	
vizate,	 potrivit	 art.	 6	 alin.	 (1)	 lit.	 a)	 din	 RGPD,	 respectiv	 indeplinirea	 obligatiilor	 fiscale	 si	
financiar-contabile	 ale	 PNSA	 (efectuarea	 inregistrarilor	 financiar-contabile,	 plata	 taxelor	 si	
impozitelor	aferente	acestor	premii,	intocmirea	si	depunerea	declaratiilor	fiscale),	potrivit	art.	6	
alin.	(1)	lit.	c)	din	RGPD.	
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(3) In	 cazul	 unor	 premii	 acordate,	 la	 libera	 discretie	 a	 PNSA,	 sub	 forma	 stagiilor	 de	
practica,	 vom	 solicita	 suplimentar	 informatiile	 relevante	 pentru	 intocmirea	 si	 semnarea	
conventiilor	de	practica	intre	PNSA	si	Participantul/Participantii	desemnati	castigatori	(date	de	
identificare,	datele	de	cont	bancar).	Efectuarea	stagiilor	de	practica	este	in	totalitate	voluntara	
pentru	Participantii	desemnati	castigatori.	In	cazul	in	care	Participantul	desemnat	castigator	nu	
furnizeaza	 datele	 necesare	 sau	 furnizeaza	 date	 incorecte	 sau	 incomplete,	 	 PNSA	 nu	 va	 putea	
acorda	 premiul	 constand	 in	 stagiul	 de	 practica	 respectiv	 si	 nu	 va	 putea	 incheia	 coventia	 de	
practica	relevanta.	In	aceasta	situatie,	prelucrarea	este	necesară	pentru	executarea	unui	contract	
la	care	persoana	vizată	este	parte	sau	pentru	a	face	demersuri	la	cererea	persoanei	vizate	înainte	
de	încheierea	unui	contract,	potrivit	art.	6	alin.	(1)	lit.	b)	din	RGPD.	

(4) PNSA	isi	rezerva	dreptul	de	a	publica	eseul/	eseurile	Participantilor	castigatori,	cu	
mentionarea	 numelui	 autorului,	 pe	 site-ul	 PNSA.	 Prin	 transmiterea	 eseului	 potrivit	
Regulamentului	Concursului	va	exprimati	consimtamantul	expres	pentru	publicarea	eseului	si	a	
numelui	Dvs.	si	implicit	pentru	prelucrarea	datelor	cu	caracter	personal	de	catre	PNSA	in	acest	
scop.	 Temeiul	 legitim	 al	 prelucrarii	 datelor	 cu	 caracter	 personal	 de	 catre	 PNSA	 este	
consimtamantul	persoanei	vizate,	potrivit	art.	6	alin.	(1)	lit.	a)	din	RGPD.	

(5) În	cazul	 în	care	Praticipantul	 funizeaza	PNSA	date	false	sau	materiale	care	 incalca	
drepturile	de	autor	apartinand	tertelor	persoane,	ne	rezervam	dreptul	de	a	lua	toate	masurile	
necesare	pentru	limitarea	unor	eventuale	prejudicii	aduse	tertilor	si	recuperarea	oricaror	pagube	
suportate	de	PNSA	rezultand	din/	in	legatura	cu	fapta	Participantului.	In	acest	sens,	vom	efectua	
orice	prelucrari	de	date	necesare	pentru	pentru	satisfacerea	interesul	legitim	al	PNSA,	potrivit	
art.	6	alin.(1)	lit.	f)	din	RGPD.	

Obligatia	furnizarii	datelor	cu	caracter	personal.	Retragerea	consimtamantului	

Va	 reamintim	 ca	 participarea	 la	 Concurs	 este	 in	 totalitate	 voluntara.	 Refuzul	 acordării	 sau	
retragerea	consimțământului	pentru	prelucrarea	datelor	cu	caracter	personal	poate	 împiedica	
PNSA	sa	îndeplinească	scopurile	urmărite,	cu	efectul	imposibilitatii	inscrierii	Participantului	in	
Concurs,	 descalificarea	 Participantului	 sau	 imposibilitatea	 acordarii	 Premiilor.	 Retragerea	
consimtamantului	valoreaza	retragere	din	Concurs	si	se	poate	face	prin	simpla	solicitare	scrisa	
transmisa	pe	adresa	e-mail	utilizata	pentru	inscrierea	in	Concurs.	

Partajarea	datelor	cu	caracter	personal.	Transferul	datelor	cu	caracter	personal	

Politica	noastră	este	de	a	nu	dezvălui,	partaja,	vinde	sau	închiria	datele	unor	terți,	cu	excepția	
obligațiilor	 legale	 de	 raportare	 fiscala,	 respectiv	 raportarile	 relevante	 in	 cazul	 incheierii	
conventiilor	de	 practica.	 Poate	 fi	 necesar	 să	dezvăluim	 date	 cu	 caracter	personal	 (inclusiv	 în	
forma	 acordării	 unui	 drept	 de	 acces)	 unor	 parteneri	 ai	 PNSA	 (de	 ex.	 furnizorului	 de	 servicii	
financiar-contabile)	cu	care	am	încheiat	în	prealabil	acorduri	contractuale	adecvate,	în	condiţiile	
stabilite	prin	legislația	UE	și	națională.	Vom	dezvălui	date	terților	exclusiv	în	măsura	necesară	
efectuării	prelucrărilor	pentru	scopurile	pentru	care	datele	au	fost	iniţial	colectate	și	vom	impune	
acestora	obligaţii	adecvate	de	confidenţialitate.	PNSA	poate	de	asemenea	să	dezvăluie	datele	Dvs.	
cu	caracter	personal	în	cazul	în	care	considerăm,	cu	bună	credință,	că	o	astfel	de	dezvăluire	este	
necesară	pentru	prevenirea	fraudelor,	precum	şi	pentru	protejarea	intereselor	legitime	ale	PNSA.	
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Datele	cu	caracter	personal	nu	vor	fi	transferate	în	afara	Uniunii	Europene/	Spațiului	Economic	
European	(SEE).	

Proces	decizional	automat.		

În	 cursul	 activităților	noastre,	 nu	utilizăm	procese	decizionale	 automate	 în	 sensul	art.	 22	din	
RGPD.	Dacă	vom	aplica	 astfel	 de	procese	 în	 viitor,	vom	 informa	persoanele	 vizate,	 separat,	 în	
conformitate	cu	prevederile	aplicabile.	

Durata	de	stocare	a	datelor	

În	general,	datele	personale	colectate	și	utilizate	in	contextul	derulării	Concursului	vor	fi	stocate	
atât	timp	cât	avem	un	interes	justificat	în	reținerea	acestor	date,	sau	pentru	orice	altă	perioadă	
mai	lungă	prevăzută	de	lege,	de	un	regulament	aplicabil	de	păstrare	a	înregistrărilor	sau	de	către	
autoritățile	publice.	În	cazul	unor	litigii,	putem	păstra	datele	Dvs.	personale	până	la	terminarea	
procesului,	 inclusiv	 pe	 perioada	 eventualelor	 căi	 de	 atac	 în	 instanță.	 Imediat	 după	 expirarea	
perioadei	 de	 stocare	 aplicabilă,	 datele	 vor	 fi:	 (a)	 șterse	 sau	 distruse	 în	 siguranță;	 sau	 (b)	
transferate	 într-o	arhivă	(cu	excepția	cazului	 în	care	acest	 lucru	este	 interzis	prin	lege	sau	un	
regulament	aplicabil	de	păstrare	a	înregistrărilor).	În	orice	caz,	informațiile	Dvs.	personale	nu	vor	
fi	păstrate	 într-o	 formă	care	să	permită	 identificarea	Dvs.	mai	mult	decât	este	necesar	pentru	
îndeplinirea	 scopurilor	 pentru	 care	 au	 fost	 colectate	 sau	 prelucrate,	 sau	 conform	 legislației	
relevante	în	vigoare.	

Exercitarea	drepturilor.	Persoana	de	contact	

În	 măsura	 în	 care	 aceste	 drepturi	 sunt	 compatibile	 cu	 prelucrarea	 descrisă	 în	 prezenta,	
Participanții	 pot	 solicita:	 (i)	 accesul	 la	 datele	 cu	 caracter	 personal,	 (ii)	 rectificarea	datelor	 cu	
caracter	personal	incorecte,	(iii)	ștergerea	datelor,	(iv)	restricționarea	prelucrării,	(v)	portarea	
datelor	catre	un	alt	operator	sau	(vi)	opoziţia	faţă	de	prelucrarea	datelor	cu	caracter	personal.		De	
asemenea,	aveti	dreptul	de	a	sesiza	Autoritatea	Naţională	de	Supraveghere	a	Prelucrării	Datelor	
cu	Caracter	Personal	(www.dataprotection.ro).			

În	cazul	 în	care	aveți	orice	 întrebări	sau	comentarii	privind	prezenta	 informare	sau	practicile	
PNSA	de	colectare	și	prelucrare	a	datelor,	precum	si	pentru	exercitarea	drepturilor	menționate	
anterior,	 vă	 rugăm	 să	ne	 contactați	 prin	 e-mail,	 in	 atentia	Responsabilului	 PNSA	 cu	 protecția	
datelor:	luana.dragomirescu@pnsa.ro.	

	


